
20 DE JUNY DE 2013
ELS DRETS HUMANS A REFLEXIÓ

Entitats i institucions participants:

Amnistia Internacional: 
Moviment global que treballa per a que es res-
pectin els Drets Humans a nivell mundial, a tra-
vés de l’elaboració d’informes d’investigació i 
accions centrades a impedir i posar fi a les greus 
vulneracions que pateixen. 
www.amnistiainternacional.org 

Associació Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, Lleida.cat: 
Entitat que treballa amb programes de sensibi-
lització, desenvolupament i cooperació interna-
cional a Colòmbia. 
www.acdclleidacat.com

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CEAR): entitat sense ànim de lucre que treba-
lla per a la defensa dels drets i la protecció de les 
persones refugiades i immigrants a Catalunya.
www.ccar.cat

Comitè Català de l’ACNUR: 
Associació que dóna  suport a les tasques que 
executa l’Alt Comissionat de les Nacions Unides 
per els refugiats (ACNUR) a favor de les persones 
desplaçades a la força. 
www.eacnur.org

Fundació Pagesos Solidaris: 
Entitat que té per objectiu participar en el des-
envolupament humà, econòmic i social de les 
societats agràries més empobrides i donar su-
port a les seves estructures organitzatives.
www.pagesossolidaris.org 

Garrigues Cooperació Internacional: 
Entitat creada fruit del treball dels darrers anys 
en països llatinoamericans, en especial a Colòm-
bia. 
www.garriguescooperacio.com

L’Ajuntament de Lleida: 
Es troba agermanat amb la ciutat de Lérida (Re-
gió del Tolíma - Colòmbia) des de l’any 1995, on 
des d’aleshores, s’han posat en marxa diferents 
projectes de cooperació.
www.paeria.cat/dcci  
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DIJOUS 20 DE JUNY DE 2013
Café Teatre de l’Escorxador
C/ Roca Labrador, 4, bis. Lleida

20.30
Taula Rodona “Les dimensions de la Situació a Colòmbia: Drets Humans i Des-
plaçament Forçat en el marc del procés de pau” 

Intervencions de:
· Pascale Coissard, responsable d’incidència política i social de la Comissió Catalana 
d’Ajuda al Refugiat

· Valentí Estalella, membre de la Comissió de Colòmbia del grup d’AI Barcelona

· Josep Herreros (connexió via Skype), Cap de la Unitat de Terreny de l’Oficina de Quito 
(Equador) d’ACNUR / UNHCR

· Naya Parra, membre de Colòmbia en Pau. Presentació i passi del vídeo “Colòmbia 
en Pau”

20.30 - 22.00h
Tastet de cuina colombiana: 

Durant la taula rodona es podrà degustar un tastet de gastronomia colombiana ela-
borat  pels agents de co-desenvolupament de Pagesos Solidaris

Punt d’informació i Venda d’Artesania
Durant la jornada hi haurà la taula informativa sobre les diferents entitats participants.

Les entitats i institucions organitzadores de “Colòmbia en Viu” treballem conjuntament 
per tal de vetllar per la transformació del conflicte colombià, promovent la sensibilització 
de la ciutadania de Lleida entorn la protecció dels Drets humans i donant a conèixer les 
diferents activitats i projectes de cooperació al desenvolupament que es duen a terme 
des de la ciutat de Lleida.
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EXPOSICIÓ: 

Del 3 al 28 de juny

“Les víctimes en la memòria”
de la Taula Catalana per la Pau i els Drets 
Humans a Colòmbia

Amb aquesta exposició, es vol propiciar un 
espai de reflexió sobre els processos que 
les víctimes han realitzat per recuperar i 
construir la memòria històrica, com a ele-
ment fonamental de la lluita contra la im-
punitat, tant a Catalunya com a Colòmbia”  

Vestíbul del Centre Cívic de Balàfia
C/ de Terrassa, 1

Del 3 al 28 de juny

“Lleida – Lérida: Dues ciutats germanes”
de l’Ajuntament de Lleida

Mostra que explica els diferents projectes 
que l’Ajuntament de Lleida ha executat a la 
ciutat germana de Lérida - Colòmbia.”

Vestíbul del Centre Cívic del Centre Històric
Pl.Ereta, 8

Del 18 al 30 de juny 

“Fills del desconsol”
del fotògraf i periodista Álvaro Ybarra Zavala
del Comitè Català de l’ACNUR

Les fotografies en blanc i negre de refu-
giats i des plaçats interns a diferents països 
d’arreu , entre ells Colòmbia, conformen un 
recorregut per les grans problemàtiques 
socials oblidades del nostre temps.

Cafè del teatre de l’escorxador                                                                                                                       
C/Roca Labrador,4, bis

Del 3 de juny al 12 de juliol
“La Pau a Colòmbia, un teixit de llaços co-
munitaris” 
de Garrigues Cooperació Internacional
 
Parla del procés de reinserció de les perso-
nes que han format part dels grups Armats.

Vestíbul de l’Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71
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EXPOSICIONS
Del 3 al 28 de juny
“Les víctimes en la memòria”
De la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Vestíbul del Centre Cívic de Balàfia
C/ de Terrassa, 1

Del 3 al 28 de juny
“Lleida – Lérida: Dues ciutats germanes”
de l’Ajuntament de Lleida
Vestíbul del Centre Cívic del Centre Històric
Pl.Ereta, 8

Del 18 al 30 de juny 
“Fills del desconsol”
del fotògraf i periodista Álvaro Ybarrz Zavala, del Comité Català de l’ACNUR
Cafè del teatre de l’escorxador                                                                                                                       
C/Roca Labrador,4, bis

Del 3 de juny al 12 de juliol
“La Pau a Colòmbia, un teixit de llaços comunitaris”
de Garrigues Cooperació Internacional
Vestíbul de l’Edifici Polivalent
C/ Jaume II, 71

 

Dijous 20 de juny de 2013, a les 20.30
Taula Rodona: “Les dimensions de la Situació a Colòmbia: Drets 
Humans i  Desplaçament Forçat en el marc del procés de pau”. 
Inclou un tastet de cuina colombiana per als assistents.
Cafè del teatre de l’escorxador                                                                                                                       
C/Roca Labrador,4, bis
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